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Время уносит в прошлое события и факты Чернобыльской трагедии. В современном периоде развития 
нашего общества Чернобыль остается как символ оплошности и страха, который следует побыстрее забыть. 
Поэтому усилия по преодолению негативных последствий катастрофы часто бывали поспешными и 
малоэффективными. "Чужой беды не бывает". Забытый временем призыв к гуманности и милосердию, вновь 
сегодня должен обрести в гражданском обществе реальное содержание.  

ЧОРНОБИЛЬ: ГОРЕ І БІЛЬ 
О.Ю. Петрова 
вчитель біології 

Перед тим як згасне світло, починає звучати дзвін. Він спокійний і величний. Затемнення. Жовте світло 
прожектора блукає по сцені. Дзвін зупиняється. З'являються ведучі. 

1-й ведучий. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті чорнобильська катастрофа. 
Двадцять років пройшло з тих пір. 20 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля і 

ліси. І 20 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади і хворіє серце, тому що знає, не на добро 
це, не на життя. 

Горем і болем увійшов 20 років тому в наше життя Чорнобиль, що розділив долю людей на «до» і 
«після». Безлюдні вулиці Прип'яті, кинуті школи, будинки, дитячі гойдалки, що застигли, колючий дріт зони. 
Спогади вільно або мимоволі переносять до подій 20-літньої давнини. 

(Удар дзвону. На екрані слайди квітучих садів, весняні пейзажі, звучить музика). 
2-й ведучий. Весна 1986 року на Україні буяла первоцвітом садів. Оспівана у веснянках нашими 

предками, вона проходила по нашій рідній землі, як завжди, квітуча й ошатна. Час року, коли сонце пригріває 
особливо ласкаво, провіщаючи швидкий прихід літа, і в повітрі пливуть терпкі пахощі, настояні на білому мареві 
квітучих садів. Пора надій і чекань. Час юності і любові. 

Людина невіддільна від історії Землі, на якій жили її предки. Предки наші оселилися на цій щедрій 
поліській землі, називаючи себе древлянами, жителями півночі, поліщуками. Любили свою землю, молилися 
Богу, чекали його Пришестя. І не думали, що до нього ця земля може стати землею відчуженості. 

Село Чорнобиль згадується в літописах уперше наприкінці XIX сторіччя. Але поселення в цьому місці 
існували набагато раніше. У різні часи ці краї належали то Україні, то Польщі. Жителі Чорнобиля займалися 
рибальством, землеробством, тваринництвом. 

У 1970 році вирішено було біля Чорнобиля будувати атомну електростанцію ім. В.І. Леніна. Це 
будівництво відрізнялося особливо ударною працею і достроковими пусками реакторів. На кінець 1985 року в 
місті енергетиків Прип'яті мешкало 50 тисяч жителів. Серед багатьох нових міст Прип'ять була дуже гарною. Тут 
вдалося досягти гармонії багатьох компонентів — зручності й упорядженості житла, наявності культурних, 
спортивних, рекреаційних комплексів. Розташування міста в дуже мальовничій місцевості також робила його 
дуже привабливим. І річка поруч з такою ж назвою, і чудова краса навколишньої поліської природи. 

(Припиняється музика, гасне екран). 
1-й ведучий. «Ми живемо в атомній ері. Атомні електростанції є  зручними і надійними в 

експлуатації» (газ. «Правда» від 25.06.84).  
(Удар дзвону). 

«Атомні реактори — це звичайні печі, а оператори, що ними управляють — це кочегари» — із виступу 
заступника голови Держкомітету з використання атомної енергії М.М. Сінєва. 

(Удар дзвону). 



 3 

«Атомні електростанції — найчистіші, найбезпечніші з існуючих електростанцій. Іноді, правда, можна 
почути, що на АЕС може бути вибух... Це просто неможливо. Ядерне паливо на електростанції, не може бути 
підірвано ніякими силами — ні земними, ні небесними... Думаю, що створення серійних «земних» зірок стане 
реальністю» (3 Інтерв'ю з академіком Стириковичем). 

Напередодні Першотравня 1986 р. трудові колективи країни беруть підвищені соціалістичні зобов'язання, 
рапортують про дострокове виконання планів 1-го півріччя. Завершальний рік 11-ї п'ятирічки був для 
Чорнобильської АЕС незвичним — бо тут діяли на повну потужність відразу всі енергоблоки. Подібного ще не 
було за всю історію експлуатації атомного велетня. Раніше щорічно, відповідно до графіка, хоча б один з 
енергоблоків зупинявся на плановий ремонт, але завдяки скороченим термінам ремонту, графіки вдалося 
об'єднати. 

(Епідіаскоп, газетна вирізка). 
26 квітня 1986 року. Чорний день в історії України, день, коли Чорнобиль став відомий усьому людству. 

Гірка, як полин, слава. 
(Тихі удари дзвону). 

2-й ведучий. Протягом 25 квітня 1986 р. були збої в роботі, що не дозволяли провести випробування 
четвертого ядерного реактора. Була п'ятниця, кінець трудового дня, країна чекала вихідних. 

26 квітня 1986 р. субота, 1 година 22 хвилини. Прийнято рішення почати випробування. Одночасно була 
відключена аварійна система захисту. 

(Дзвін частіше і сильніше). 
1 година 22 хвилини ЗО секунд. ЕОМ видала інформацію про необхідність термінової зупинки реактора, але 
оператори продовжували процес. Потужність реактора почала швидко зростати. 
1 година 23 хвилини 40 секунд. Натиснуто кнопку аварійної зупинки реактора. А через декілька секунд — вибух. 

(Дзвін стихає, один ведучий іде у глибину сцени). 
2-й ведучий. А місто спало. Була тепла квітнева ніч, одна з кращих ночей року, коли листя зеленим тума-

ном покриває дерева. Спало місто, спала Україна, не відаючи про велику біду, що прийшла на її Землю. 
(Повертаються на сцену ведучі). 

1-й ведучий. Пожежники разом із персоналом АЕС першими пішли на невидиму смерть. Вони 
зупинили вогонь і тим самим відвели ще більшу катастрофу, що могла трапитися, якби вогонь перекинувся на 
інші реактори. В перші хвилини їх було 28. Напрошується порівняння з 28 панфіловцями з роз'їзду Дубосеково в 
1941 військовому році. А потім до них підходили підкріплення, приймаючи на себе жар полум'я і смертоносний 
подих реактора, але перших було 28. І ця аналогія возвеличить коли-небудь їхнє діяння в ранг билини, 
легенди. 

(На екрані фотографія лейтенанта Правика). 
2-й ведучий. 25 квітня 1986 р. лейтенант Правик заступив на бойове чергування воєнізованої 

пожежної частини № 2 з охорони ЧАЕС. Був звичайний весняний день, коли весна сприймається як початок усіх 
початків, і хочеться жити і вірити, що попереду багато добрих справ і всі мрії неодмінно збудуться, Володимир 
Правик і справді вважав цю весну початком нового життя. Для цього в нього були підстави. Тиждень тому в 
нього народилася дочка. 

О 1 годині 20 хвилин 26 квітня 1986 р. лейтенант Правик перевірив бойові пости. Більша частина 
чергування була вже позаду. Незабаром настане день, наповнений для нього, Володимира, хоча і запаморочливими, 
але усе ж приємними батьківськими турботами. Згадавши про це, Володимир мимоволі посміхнувся. приводу 
імені дочки в них із дружиною розбіжностей! не було: дочку вирішили назвати Наталею — як мати Володимира. 
А щоб іншим батькам не було кривдне Володимир запропонував своїй дружині Наді: «Нехай дітей у нас буде 
четверо — два хлопчики і дві дівчинки. Попереду у нас ціле життя, усе буде добре». 

1-й ведучий. Володимир стояв біля вікна, вдивляючись у непроглядну темінь ночі, ще не знаючи, небо 
на сході вже зажевріло, але в червоний цвіт його пофарбували не промені сонця, а спалах полум'я. 

Рівно о 1 год. 28 хвилин у воєнізованій пожежній частині № 2 з охорони ЧАЕС пролунав телефонний 
дзвінок. Він сповістив, що на 4-му енергоблоці станції сталася аварія. 

Тривога! Миттєво мобілізується воля. Тривога — значить успіх справи вирішують секунди. Звуки 
швидких кроків по асфальту заглушує потужний рокіт двигунів пожежних машин. Синіє, що пронизує темінь, 
світло проблискових маяків на кабінах. Через декілька секунд варта, очолювана Правиком,  — 28 
пожежників — виїхала до місця аварії. Заграву над станцією побачив першим лейтенант. Від нього, як і від 
усього особового складу підрозділу, була потрібна чіткість в діях і рішучість у вчинках. По рації він передав 
виклик № 3, відповідно до якого до місця аварії повинні негайно виїхати пожежні машини Київської області. А 
поки перша машина, розсікаючи світлом фар нічну імлу, неслась до будівлі АЕС, що горіла, кожний із пожежників 
обмірковував план дій, намагаючись виставити заслін тривожним здогадам. 

2-й ведучий. Володя Правик з першого класу мріяв стати пожежником. Коли прийшов час вибирати про-
фесію, подав документи в Черкаське пожежно-технічне училище. Вчинок цей вразив навіть рідних: у роду 
представників цієї професії не було, а чи мислимо, що син постійно буде мати справу з вогнем! Але Володимир 
наполіг на своєму і незабаром став курсантом. Нині про Володимира згадують однокурсники. З цих спогадів 
народжується образ людини сильної і цілеспрямованої, що цінує справжню чоловічу дружбу і не жаліє себе у 
важкій роботі. 
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І все ж Володимир був звичайним курсантом. В атестаційному листі, виданому в день закінчення учи-
лища, значиться: «На початку самостійної роботи потребує допомоги і контролю». Допомога і контроль... У 
перші хвилини після надходження тривожного сигналу лейтенант Правик був упевнений, що допомога прийде. 
Прийде неодмінно. Що ж стосується контролю, то в екстремальній ситуації рішення повинен був приймати він 
сам. 

Відблиски полум'я, що пробиваються через клуби 'їдкого диму, заливали територію станції багряним 
світлом. Правик розумів,  що без попередньої розвідки загасити пожежу буде важко. Він спробував оглянути 
дах, але дим застеляв стіни, і здавалося, що горить саме небо. 

Перевіривши спорядження, Правик став підніматися по драбині. Перші 20 сходинок далися легко. 
Погляд униз. Незважаючи на яскраве світло прожекторів, він зумів розгледіти, з якою напругою стежать за 
кожним його кроком товариші. Ще десяток сходинок. Клуби диму і язики полум'я застеляють огляд. «Не 
відступати!» — повторює про себе Правик, прикидаючи, скільки сил знадобиться для подолання відстані, що 
відокремлює його від кромки, що горить. Рахунок сходинам загублений. Земля далеко внизу. Все перекриває 
ревіння вогню... 

1-й ведучий. Близькість полум'я і розпечене повітря ускладнюють подих. Правик робить останнє 
зусилля і ставить ногу на дах. Тепер йому добре видно осередки пожежі. Скільки їх? Два? П'ять? Він дивиться на 
дах четвертого енергоблоку. Там бурхливе море вогню. Інтуїція підказує: аварія набагато серйозніша, чим 
здавалося спочатку. І якщо вони не вступлять у бій з вогнем негайно, вона може перерости в дійсну 
катастрофу. Забувши про небезпеку, Правик рухається по даху, рахуючи осередки загоряння: п'ять, шість, сім, 
вісім... Вісім осередків загоряння! Тільки тепер він на хвилину зупиняється й стурбовано дивиться під ноги. 
Чоботи ніби влипли в покриття даху. Адже це ж бітум! — раптово його осяйнула здогадка. Температура 
висока настільки, що бітум плавиться. 

І тут виникає питання, чи міг Володимир Правик у даній ситуації діяти інакше, чи знав він у ті перші 
хвилини аварії, із якою небезпекою зустрівся, на який ризик ішов? Так, він міг не ризикувати, міг відступити 
і дочекатися підкріплення. Але тоді вогонь міг би перекинутися на сусідні енергоблоки і невідомо, які б масштаби 
прийняла аварія, життя скількох людей опинилося б під загрозою. На пожежу Правик виїхав як начальник варти. 
Право першого кроку він вибрав як людина і громадянин. 

Після того як була зроблена попередня розвідка лейтенант Правик спустився униз і з машини по 
рації підтвердив виклик № 3. Схопивши пожежний ствол, Правик знову кинувся на дах машинного залу, що 
горів. За ним пішли інші. Тепер, коли обставини прояснилися, орієнтуватися було легше. Правик направив 
струмінь води на осередок загоряння. Вогонь не відступав. Полум'я ніби озвіріло. Струмені води з пожежних 
стволів злилися в один потужний потік. 

2-й ведучий. Почулося шипіння. Здавалося, вода починає випаровуватися, не дістаючи розпечених 
перекриттів. Але через хвилину полум'я стало змінювати колір, язики його ставали коротші. 

У ці хвилини до 4-го енергоблоку підтягувалися основні сили. По дорогах, що ведуть до Чорнобиля, 
прорізаючи фарами темряву, оглушуючи округу виттям сирени, кинулися десятки пожежних машин. На дах 
машинного залу піднімалися все нові і нові пожежники. 

Людина, що вирішила вступити в боротьбу з атомом, практично позбавлена можливості захисту. І 
кожний із пожежників, піднятих у ту ніч по тривозі, чітко усвідомлював це. Що ж тоді змушувало їх наблизитися 
до атомного велетня, що викидає смертоносні промені? Кожний із цих хлопців був не тільки професійним 
пожежником, але і громадянином своєї Батьківщини. 

Раптом увагу Правика привернуло блідо-блакитне світіння майже на краю даху. Полум'я? Ні, це було 
щось інше. Він побачив, що світіння виходить в: шматків якоїсь речовини, розкиданої по даху, і ще бітум 
навколо них починає закипати. І це слабке, н перший погляд, мерехтіння погрожує появі нового осередків 
загоряння. Правик обережно наблизився до краю пролому, доторкнувся рукавицями до шматка, що мерехтів, і 
ледь не скрикнув від болю. Речовина миттєво пропалила рукавичку. «Та це ж графіт! Розпечений графіт! — думав 
Володимир, як у лихо манці. — Температура розпеченого графіту в реак торі досягає 1500 градусів. От чому 
плавиться бітум» Сталевим прутом пожежник став зрушувати шматкі графіту до краю даху. Нарешті йому 
вдалося скину ти один розпечений уламок, потім інший. 

1-й ведучий. Світ не стикався з пожежами графітових реакторах з 1957 року, коли Британські станція 
Віндслей пережила подібну кризу. З тих пі} від застарілих графітових реакторів відмовилися І усьому світі, крім 
Радянського Союзу. 

Правик відчув, що підошви чобіт загрузли в бітумі. В ноги сильно запекло. До того ж його мучила несте-
рпна різь в очах. Правику здалося, що перекриття під ним хиталося. Тепер він ясно відчув, що сили покидають 
його, спазми здавлювали горло, крутилася голова. Він зробив декілька кроків і жестом попросив товаришів облити 
його водою. Холодний струмінь приніс хвилинне полегшення, але запаморочення не проходило. Лейтенант 
хитнувся, але впасти йому не дали. Подальше пам'яталося туманно. Ніби провалився в глибоку прірву. Потім, ніби 
виринаючи, бачив знайомі обличчя хлопців. Він розплющував очі і говорив: «Там графіт... Нові осередки 
загоряння...» Потім була дорога, у машині йому здавалося, що вони знову мчаться на пожежу. 

(Сирена «швидкої допомоги»). 
Коли Володимир прокинувся в черговий раз, його вразила тиша, але раптом до свідомості дійшов тихий 

шелест. Він глянув вправо і побачив лікарів, прокинувся... «От і добре», — сказав один із них. І тільки тепер 
Володимир відчув, що свідомість повернула його до реальності, і першою ознакою цього повернення були не 
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почуті слова, а гострий приступ болі. Володимир застогнав. Він бачив, як забігали сестри, як лікар став віддавати 
чіткі команди. Терпіти біль було нестерпно. Але він терпів його до останнього. Як, утім, і інші товариші з його 
варти, що були доставлені в ту ніч у лікарню. Тут кожного з них попросили написати про події тієї страшної ночі І 
про дії, що довелося виконувати в смертельній сутичці з вогнем. З таким проханням звернулися до усіх. Крім 
Володимира Правика. Від отриманих опіків його права рука почорніла, але стогнав від болю Правик тільки в 
забутті. 

2-й ведучий. Право першого кроку... Воно дається кожному. Першопрохідникам завжди важко. Право 
першого кроку стало для лейтенанта Володимира Правика правом на безсмертя! Володимир Правик визнаний 
гідним звання Героя Радянського Союзу посмертно. 

(На екрані фотографія майора Телятникова). 
Начальник пожежної частини майор Телятников прибув на місце аварії о 1 год. 45 хвилин. У нього минали 

останні дні відпустки. Вночі йому подзвонили і повідомили про пожежу на станції. Він відразу подзвонив у 
міліцію, попросив чергову патрульну машину підкинути його до АЕС. Звична 20-хвилинна дорога здалася йому 
безкінечною. Він вбіг на станцію через центральний зал і побачив чи то заграву, чи то світіння. «У центральному 
залі крім «п'ятака» реактора нічого немає, горіти нічому», — напише він у рапорті. Визначили, що світіння 
виходить з реактора. Майор зрозумів: хтось з особового складу вже приречений. Він сам, можливо, теж. Але, у 
нього не було вибору, він взяв на себе обов'язок керівника гасіння пожежі. Потім відправив у місто зі «швидкою 
допомогою» лейтенанта Правика і сімох інших, що знаходилися в зоні підвищеної радіації більше години і вже не 
стояли на ногах. Старший пожежник Іван Шаврей передав наверх команду підоспілій зміні: одним залишатися на 
даху машинного залу, іншим — перейти до апаратного відділення енергоблоку. Пожежники Чорнобиля: чи знали 
вони, здогадувалися, що їм погрожує щось страшніше вогню — радіація? 

Коли швидко піднімалися нагору у своєму пудовому спорядженні, коли брали рукавицями і скидали з даху 
шматки графіту, що залишилися від вибуху, затоптували вогнища, занурюючи ноги в розплавлений бітум, і шкіра 
сходила потім із чоботьми — так знали чи ні? 

1-й ведучий. З інтерв'ю з Леонідом Телятниковим: «Мені доводилось чути від випадкових людей: мовляв, 
ваші пожежники не знали радіоактивної обстановки, от і лізли в пекло; мовляв, якби вони були в курсі, то. напевно 
б, ніхто не поліз на дах реактора. Неправда! Вони знали про небезпеку, все-таки служили не де-небудь — на 
атомній станції і все рівно пішли гасити пожежу. Дуже багато чого висвітив у нашому житті цей вибух: висока 
мужність і самовідданість одних і злочинну халатність інших; показав, хто щирий борець, а хто слабодушний 
боягуз і перестрахувальник. Одні кидалися в радіоактивний дим, допомагали постраждалим, а інші — бездіяли, 
чекаючи «цілевказівок із Москви». Деякі керівники, забувши про свій моральний обов'язок, постаралися 
«спецрейсами» відправити з Києва в кримські санаторії членів своїх сімей. Я дізнався про це вже в лікарні, і так 
мені гірко, боляче стало на душі. І так шкода було за наших хлопців: на той час шестеро вже померли». 

(На екрані фотографія Іпана Шаврея). 
2-й ведучий. Старший сержант Іван Шаврей згадує, як разом з Олександром Петровським (фотографія 

на екрані) проводив гасіння на даху машинного залу, як побачив лейтенанта Кібенка, що спускався зверху, 
тримаючись за стінку, сорочка на його грудях була порвана. А на бруствері даху лежав знесилений Василь 
Ігнатенко (фотографія на екрані). «Стан? Слів немає сказати, який в нас був стан... Коли спустився вниз, у мене 
солодко стало в роті, І Пет-ровський говорить, що ніби він цукерок наївся, а сам їх зроду не їсть. Отут мене 
немов хтось за плечі взяв і штовхнув... Нас із Петровським врятував лейтенант Дацько. Силою змусив піти. У 
Москві я дізнався, що шестеро наших вмирають — дізнався і заплакав». 

Шестеро — це сержант Ващук, ст. сержант Ігнатенко, ст. сержант Титенок, сержант Тишура, лейтенант 
Правик, лейтенант Кібенюк. 

(На екрані їх фотографії під дзвін. Залишається фото Кібенюка). 
Віктор Кібенюк із своєю вартою прибув на декілька хвилин пізніше варти Правика. І в той час на чолі 

газозахисників пішов у розвідку в реакторне відділення, організував подачу рукавів по висувній драбині на 
дах. Василеві Ігнатенку, другу, там, на даху, сказав: «Іди, Васю, а мені уже все рівно». У лікарні його 
відвідали батько, мати, дружина, що чекала дитину. Він побув з ними у вестибулі, сказав: «Я зараз, на хвилинку». 
Ввійшов у палату і не вийшов — зупинилося серце. 

1-й ведучий. Пожежники Чорнобиля, що сміливо підвелися на штурм вогню, були далекі від помилок 
про невразливість людини перед грізною силою атома. І тим самим вони довели високу шляхетність людського 
духу. 

(Звучить пісня «На Чорнобиль журавлі летіли», музика О. Білаша, вірші Д. Павличка). 
Скільки імен у списках жертв цієї катастрофи? А скільки імен поповнить його? І невже слова «Ніхто 

не забутий, ніщо не забуто!», що ми твердо закріпили за військовим часом сорокових, знову будуть тривожити 
наші серця. 

(На екрані фотографія Миколи Горбаченка) 
Микола Горбаченко - колишній дозиметрист Чорнобильської АЕС. На АЕС працював із 1976 року 26 

квітня 1986 р. знаходився на чергуванні, одержав радіаційну дозу більше 300 рентген. Зараз на пенсії з 
інвалідності. 

«Дозиметристи на АЕС - як розвідники на війні, - розповідає Микола Горбаченко. — Прийшов першим, 
пішов останнім. Спочатку дозиметрист замірює рівні радіації на робочих місцях і лише потім пускає і туди 
персонал. А коли зміна закінчується, знову робить заміри. З моменту вибуху я знаходився в черговому 
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приміщенні, вибух здався нам глухим і дуже; сильним ударом. Вимкнулося світло, згас щит контрольної 
сигналізації четвертого блока. Як у фільмі І жахів. Припливною вентиляцією почало видавлювати подвійні двері, 
зачинені на засувку, а з вентиляційної труби понесло чорно-руду пилюку. Через декілька і секунд спрацювало 
аварійне освітлення. Ми наділи протигази. 

Мій начальник відправив мене до четвертого реактора визначити дозиметричну обстановку. Я побіг у 
машинний зал, обминув реактор. Визначити рівні радіації малопотужним дозиметром, що був у мене, було 
неможливо. Повернувся в чергове помешкання, доповів начальнику. Аж тут заходять до нас двоє хлопців. 
Говорять, хлопці, допоможіть, уже 30 хвилин пройшло, а від нашого колеги Володимира Шошунка, який 
знаходився на верхніх відмітках навпроти реакторного залу, немає ніяких звісток. Я і пішов з цими хлопцями 
шукати їхнього товариша. В темноті, пробираючись крізь завали, піднялися до потрібної, відмітки. Навкруги усе 
завалено, пара, води по щиколотку, ліхтарем світиш - промінь кудись зникає. Почали звати Володю, раптом 
бачимо — він непритомний лежить на боці і кривава піна в нього з рота біжить. Взяли ми його під руки і 
понесли униз. Його права рука лежала в мене на спині, так там у мене потім утворився радіаційний опік - в 
настільки потужний випромінювач радіації перетворився сам Володя Шошунок, о 6 годині ранку він помер у 
Чорнобильській лікарні, не приходячи до свідомості». 

(Слово надасться учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС). 
2-й ведучий. Поповнився список тих, хто після пожежників І робітників АЕС заступив на вахту в 

боротьбі з невидимою диявольською силою. Ліквідатори — люди, що за обов'язком служби взяли участь у 
ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. Це люди різних національностей, професій, різного віку. 

Біда їх об'єднала. І де б вони не народилися, у яких краях не мешкали — у їхньому життєвому паспорті 
значиться прописка «Чорнобилець». Разом із пожежниками, операторами, міліціонерами оточення одержали 
свої дози робітники штабів цивільної оборони України. 

З Київської області та інших областей, військові, медичні робітники, автотранспортники, робітники 
комунального господарства і багато тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, особливо в перші 
години, дні, місяці після її. Скільки було їх, непомітних героїв, усіх перерахувати неможливо... Медики... 
Ними була виконана колосальна робота. Тільки на маршрутах евакуації для надання медичної допомоги було 
розгорнуто тридцять лікарських бригад, а усього залучено понад 2,5 тисячі лікарів, 2,5 тисячі чоловік 
середнього медперсоналу, 1200 студентів-медиків, 150 санітарних дружин. 

Відразу ж після аварії в Прип'ять приїхав головний інженер облкомунуправління Прудников із 
колоною поливальних машин і з ходу почав мити йодним розчином дороги, тротуари, повторюючи цю 
операцію 10 і більше разів на добу. Свою роботу Валерій Касянович робив без підміни більше 24 годин у 
Прип'яті і 50 ночей і днів у Чорнобилі і окрузі, перервавшись на вимогу лікарів із 4 по 8 травня 1986 р. 
для перевірки в лікарні. Довідка з тих днів нагадує йому про отримані рентгени. 

1-й ведучий. 26 квітня 1986 р. о 13 год. ЗО хвилин командир військової частини полковник Гребенюк 
доповів результати дозиметричної розвідки на території станції. Сумнівів більше не було: рівні радіації не 
поступалися тим, що бувають в епіцентрі ядерного вибуху. Пізніше склали карту забруднених територій. 
Плями радіоактивного забруднення були виявлені в Білій Церкві, Каневі, Рівному, Брянській, Івано-
Франківській, Могілевській, Гомельській, Орловській, Тульській областях. Радіоактивні дощі випали в 
Австрії, ФРН, Польщі, Румунії, Італії Фінляндії, Норвегії, Швеції. 

Дезактивацією будинків АЕС займалися солдати й офіцери, вони ж дезактивували на жовтень 1986 
року 129 населених пунктів.  Майор Томльонов — офіцер, що перший виміряв рівень радіації над реак-
тором ще тоді, коли вертоліт не був захищений від неї і днища. 

Генерал Петрохалко, полковник Колесніченко, генерали Іванов, Пікалов, Корольов приймали 
рішення в найскладніших ситуаціях, коли багато керівників не знали, що робити. 

Самовідданими зусиллями військові вивезли більше 300 тисяч кубометрів забрудненого ґрунту. 
Генерал-лейтенант Бондарчук, начальник штабу ІДО України, про аварію дізнався о 3 год. 28 

хвилин 26 квітня 1986 р. З того часу провів у Чорнобилі більше 150 діб. На питання, скільки він за цей час 
одержав рентген, відповів: «Всі мої. А скільки, і знати не хочу». 

«30 квітня, — розповідав генерал Корольов, — я одержав наказ бути присутнім на параді в Києві. 
Тоді і почув від Щербицького з приводу чорнобильських подій: «Нічого страшного». Відразу ж після параду я 
повернувся туди, де «нічого страшного». Його робота — це будівництво дамб від Чорнобиля до Прип'яті для 
захисту від зливових вод, пункти дезактивації, огородження зони ,  розчищення даху реактора  від  
графіту і покриття її свинцевими листами , зняття  ЗО см «брудного» прошарку землі. 

2-й ведучий. Трудівники у військовій формі — рядові, офіцери, генерали, працювали в зоні дні і 
ночі. Вони стали щитом, що заступив усе живе. Три військових льотчики — полковники Нестєров, Володій, 
Серебряков — зробили розвідку ушкодженого реактора, визначили маршрути підльоту для скидання ма-
теріалів у його розлом. 27 квітня почали скидання. До 10 травня реактор поглинув 5 тисяч тонн піску, до-
ломіту, глини, свинцю. Праця була смертельно небезпечна. Вимірювання температури в реакторі і контроль 
складу вихідних газів теж виконували вертолітники. Полковник Волкозуб заміряв температуру над 
реактором на висотах 50 м, 40 м, 20 м і в самому реакторі, використовуючи для цього тристаметровий трос із 
термопарою на кінці. 

Солдати, офіцери, генерали Радянської Армії і МВС зробили усе, що їм доручали, вони стояли 
буквально на смерть, щоб врятувати нас. Багатьох із них уже немає в живих. 
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З кожною годиною радіаційна обстановка в Прип'яті ускладнювалася. Прилади радіаційної розвідки, 
що були, зашкалювали. Було прийняте рішення про евакуацію. Через 40 років після закінчення другої 
світової війни на нашій землі знову пролунало страшне слово «Евакуація». 

(За шторою тіні зображують метушливі збори, лупає дзвін). 
1-й ведучий. Люди кидали домівки, нажите майно, живих і мертвих. Деякі старики категорично 

відмовлялися їхати, а деяких кидали діти (було і таке). 
Практично всі, що евакуювалися, думали, що Їдуть максимум на пару тижнів. Потім прийшло прояснення 

до плутанини з розселенням, до нервування з компенсацією збитків і поїздками за кинутим майном додалося 
гірке усвідомлення бездомності. 

Сьогодні немає з нами двох скромних, які пішли з життя, трудівників, що внесли особистий вклад у 
порятунок жителів Прип'яті, Чорнобиля, сіл 30-кіломет-рової зони — начальника Київського територіально-
виробничого об'єднання автотранспорту Миколи Васильовича Гороховського і службовця штабу ЦО області 
Віктора Савовича Правика, відповідального тоді за підготовку і проведення евакуації при надзвичайних 
обставинах на території Київської області. Земля їм пухом і велике спасибі. 

Не всі знали, що їм робити, яку крутити гайку в загальному механізмі порятунку. І все ж евакуація з не-
безпечних районів пройшла організовано. Загальні 

терміни евакуації населення склали 4 години 28 травня вже порожніми вулицями Прип'яті їздила, час від 
часу, замірюючи рівень радіації, військова машина. В одному із вікон житлового будинку побачили стару у чорній 
хустці (епідіаскоп, кадр із часопису «Україна» № 1—2,1994 р., с. 33). Чого більше в цій жінці — сміливості, 
незнання, впертості або невіри в спроможність нашого уряду захистити її? Безвихідність самотності була така 
пронизуюча, що і сьогодні рве серця всім учасникам тієї поїздки. Так виглядає нещастя, страшна біда, смерть. 
Коли загроза пожежі і вибуху інших реакторів минула, прийшла інша біда. Зона... Зона відчуженості... 

(Удар дзвону,  епідіаскоп , часопис «Україна», с. 24—25). 
Де в цілому світі ви побачите мертве місто іще і за колючим дротом? Прип'ять. Дріт, дріт. На нього 

наштовхуєшся усюди. І він сам по собі ще додає смутку до того суму, що і без того охоплює кожного, хто 
потрапляє сюди. Поруч із Прип'яттю знаходиться так званий рудий ліс, тобто сосняк, що загинув від радіації. 
А мертві дерева стали свого роду акумуляторами нуклідів, їх поступово спилюють і ховають у глибокі траншеї — 
можна сказати, братерські могили. Дерева ховають, як людей. Де ще у світі є таке? 

Десять років тому в Прип'яті мешкало 50 тисяч чоловік, на вулицях завжди було багатолюдне, затишно. 
Тепер, через 20 років після аварії, стало ясно, що зарослі вулиці міста вже ніколи не почують дитячого сміху. 
Місто приречене. Ще десятиліття, а може і сторіччя буде тут радіоактивний фон, не сумісний із постійним 
перебуванням людини. 

(Епідіаскоп, часопис «Україна», с. 24—25). 
2-й ведучий. Десь там, мертвою стоїть її школа, її батьківська квартира і все місто, що, здається, було 

найкрасивішим у світі. 
Чим найбільше вражає 30-кілометрова чорнобильська зона людину, що добре знала ці місця до 

катастрофи? Немає оброблених нив, не гуде на полях потужна техніка, запустіли тваринницькі ферми. Тиша, 
безлюддя, спустіння. Пригадується «Спляча красуня» Шарля Перро. Пам'ятаєте, коли після чарівництва в замку 
короля заснули на 100 років всі, хто був там, а навколо виросло стільки дерев, стільки колючих чагарників, і 
всі так міцно переплелись гілками, що жодна людина, жодний звір не міг пробратися крізь ці зарості. Щось 
подібне і тут. Усе росте скажено. Мабуть, позначається і насичення ґрунту нуклідами, що сприяють буянню 
зеленої маси. Коли серед цих непрохідних заростей бачиш хоч відносно упоряджене подвір'я, обгороджене, з 
доглянутим садом і городом, стає і зовсім моторошно. 

Ну а коли ці безлюдні хащі розпускаються весняним цвітом, а тим більше коли на кущах і деревах 
дозрівають плоди, ягоди, що нікому не потрібні, і чия оманна краса нагадує про яблучка з іншої казки — надкусив 
їх, сьорбнеш горя, — і ще коли серед цього пустища починають заливатися солов'ї — цього вже витримати не 
можна. З грудей мимоволі виривається стогін: Боже праведний, дай нам розуму, щоб ніколи більше таке не 
повторилося на нашій землі. Щоб вона завжди була ласкавою і доброю, щоб привітно посміхалася людині. 

(Із спогадів ліквідаторів). 
1-й ведучий. Під'їжджаючи до села Россоха, ті з нас, хто вперше потрапив у зону відчуженості, були 

вражені кількістю техніки, що знаходилася рівними рядами на ділянках відстою: гігантські і зовсім крихітні 
вертольоти, БТР, пожежні машини, вантажівки, автобуси... Це та сама техніка, на якій робили  свою справу 
ліквідатори . Зараз це цвинтар техніки. Всюди видно сліди вандалізму — всі машини стоять з розкритими 
капотами, ніби говорячи:«Що ви робите, люди добрі! Воно ж заражене!!!» А чи знає про це який-небудь 
хлопець-шофер, що дістав дефіцитну запчастину або двигун із цих машин. 

Чорнобиль охопив у смертельних обіймах 786 населених пунктів Київської, Житомирської, Чернігівської, 
Брянської, Могилевської, Гомельської областей, що опинилися в зоні відчуженості. 

(Кожна область відзначається ударом дзвону). 
Для нашого слуху слово «Чорнобиль» велике за змістом і значенням, «Чорний» і «биль» — два корені, 

що складають і одночасно змушують шукати асоціації і співзвуччя. При цьому слово «биль» звучить так схоже 
на «біль». 

2-й ведучий. Схилимо ж голови перед героями і жертвами чорнобильської катастрофи. 
(Хвилина мовчання. Велично звучить дзвін). 



 8 

Луна Чорнобиля з часом не стихає. Ще сотні років буде тягтися чорнобильський слід крізь життя як 
нині живучих, так ще і не народжених людей, доля яких тепер пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС, вони 
втрачають здоров'я, ламаються тисячі доль. Могутність і безсилля людини продемонстрував Чорнобиль. І застеріг, 
не упивайся своєю могутністю, людино, не жартуй із ним. Тому що ти причина, але ти і наслідок. 

(Епідіаскоп, часопис «Україна», с. 11). 
Будинок пожежної частини ЧАЕС прикрашає барельєф. Ви дивитесь на нього і думками переноситеся на 

20 років назад, у ніч катастрофи. Бачите, як самовіддано діють пожежники. Б'є потужне полум'я, а проти нього 
стоять ці хлопці в касках. Вже є жертви. Один пожежник падає, інший лежить без свідомості, йому допомагають. 
Художній витвір точно відображає те, що було в ніч 26 квітня 1986 року. Навіть число пожежників відповідає 
тому, що було. А тепер слухайте, неймовірно, але цей барельєф виготовлений і встановлений ще до катастрофи. 
Не можна зрозуміти і пояснити, керуючись здоровою і нормальною людською логікою, як можна було от так усе 
угадати. Але ж художник вгадав, передбачив як воно буде, а дехто говорить, що мистецтво не може пророкувати. 

(Кадри з часопису «Україна», с. 3). 
1-й ведучий. От він - зруйнований чорнобильський реактор. Не витримав бетон і випустив на світ Божий 

сатанинську силу. 
(Кадри з журналу «Україна», с. 6—10, 14—15). 

Ліквідатори. Ми не називаємо тут їхніх прізвищ, їх було тисячі. Фотокореспондент запам'ятав їх от такими: 
зосередженими і безстрашними. Багато хто з них поклали своє життя, щоб жили люди на землі. Людство ще не раз 
пригадає про них. І вклониться їм низько. 

(Кадри з часопису «Україна», с. 28-33). 
1. Сюди вже ніхто і ніколи не напише листа. 
2. Тут ніколи не будуть жити люди і ніхто не подивиться в це вікно. 
3. З цієї криниці ніхто більше не нап'ється води. З цілющої вона перетворилася в отруйну. 
У серпні 79 року нової ери на території сучасної Італії відбулася катастрофа. У лічені години під 

прошарком вулканічного попелу були заховані квітучі міста Геркуланум і Помпея. Через сотні років тут 
почалися розкопки і згодом двоє міст - жертви Везувію - ожили. Тут все як було. І усюди незліченна кількість 
людей. Геркуланум і Помпея наших днів - Чорнобиль і Прип'ять, а також десятки сіл, що постраждали від 
катастрофи. Здавалося б, вони цілі і непошкоджені. От вони, їх не треба відкопувати. Але їх начебто і немає. 
Невидима радіація поховала їх надійніше, ніж лава і вулканічний попіл. Давайте попрощаємося з ними надовго. І 
більш пильно будемо берегти нашу землю, що з усіх боків оточує 30-кіло-метрову зону. 

2-й ведучий. От уже 20 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля й ліси. Пусту-
ють міста і села. Покинуті людьми місця, де спочивають останки їхніх батьків, дідів, прадідів. Деякі не в силах 
перенести розлуку, і, не вважаючи на небезпеку, повернулися до рідних місць. 

(Кадри з часопису «Україна», с. 34—35). 
Вони уперто вірять, що переборють радіацію, як вони говорять нечисту силу. Допоможи їм, Господи! 
За даними ООН, 375000 чоловік були відселені із забруднених територій після аварії на ЧАЕС. 800000 

ліквідаторів складають групу особливого ризику: 12500 з них тяжко хворі, 7000 уже померло. 
26 квітня оголошено Міжнародним днем пам'яті про Чорнобиль. Таке з ініціативи делегації України 

прийняла 50 сесія Генеральної асамблеї ООН. Проходила під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва 
і координації зусиль у справі вивчення наслідків чорнобильської катастрофи». 

1-й ведучий. Мета її - звернути максимальну увагу світового товариства на проблеми, породжені 
найбільшою в історії людства екологічною трагедією. 

Генеральна Асамблея ООН закликала збільшити розміри допомоги, що надається постраждалим. У 
резолюції також міститься заклик до світового товариства взяти участь у створенні Міжнародного дослідницько-
технологічного центру з ядерних і радіаційних аварій в Україні. 

Пора усвідомити: чорнобильська біда — це біда не тільки України. Це - трагедія всього людства і гіркий урок 
для нього. На жаль, сьогодні, через 20 років після вибуху, що відбувся на 4-му реакторі, не зникла погроза нових 
ускладнень. Виникають нові і нові проблеми, що потребують рішення, величезних капіталовкладень. Вони під силу 
не окремому народу, а тільки усій світовій співдружності. Хочеться вірити, що свідомість цієї істини не прийде 
занадто пізно. Біда, породжена Чорнобилем, стала загальнолюдською. Допомогти людям, що стали заручниками 
атомного «джина» — обов'язок совісті кожної чесної людини. 
 

Іван Притикам. Київ 
Доля 

У далині зловісна пульсує Чорнобиль.  
І серце крає гостра печаль.  
Поникли ліси і поля навколо.  
І сум напинає темну вуаль.  
Ідемо по світу в незгасній тривозі.  
Саркофаг уже котра вкриває зима,  
Терни, яруги на нашій дорозі,  
І шати повільно знімає пітьма. 
 За віщо спіткала тяжка гіа доля  
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Наш споконвіку великий народ.  
Піднімаймося вперто, невпинно і з болем  
Ще крок вперед, за кроком — ще крок.  
Проти «мирного» атома встанем до бою  
За знедолені ниви, убиті гаї.  
Візьмемося за руки, сестри й братове,  
Щоби Вкраїна жила на Землі. 
Травень 1990 р.м. Київ 
 

Сум 
Умирають мої полісяни, 
їм на цвинтарях вітри 
Співають осанни 
Над їхнім притулком 
Вічним, останнім. 
Умирають мої полісяни, 
У світі відомі, 
По Чорнобилю знані, 
Чорнобилем вбиті, 
Чорнобилем гнані. 
Умирають мої полісяни: 
Дітлахи — лебедята, 
Парубки мрійні, дівчата кохані, 
Мудрі діди і бабусі — 
В стражданнях Полісся згаса, 
Мов свіча, на світанні... 
Полісся! Краю-розмаю, 
Без тебе я чахну і знемагаю, 
Мов той ізгой у вигнанні. 
Я, мов зірваний лист, 
Чорнобилем гнаний, 
Рокований ним і розтерзаний... 
Липень 1994 р. м. Київ 
 

Рани Чорнобиля 
Села поліські — 
Стогін серця і біль, 
Розвіяні монстром 
Рідні і близькі — 
Чорнобиль! Чорнобиль! Чорнобиль! 
Закляклі колиски, 
Сум проріс, як кукіль, 
Віра — зневіра гостра, 
Сліпить хижим блиском 
Чорнобиль! Чорнобиль! Чорнобиль! 
Зело і листя 
їсть попіл і пил, 
Незагойна саркома — 
Рідне Полісся — 
Чорнобиль! Чорнобиль! Чорнобиль! 
Сатани поріддя — (Мертві ячать з могил!) —  
Мутанти дорослі 
Землю тиранять з хистом —  
Чорнобиль! Чорнобиль! Чорнобиль! 
Грядуть катаклізми, 
На сполох б 'є дзвін. 
Пазурами у душі врослий, 
їх гойдає низки 
Чорнобиль! Чорнобиль! Чорноби/іь! 
.04.1997 р. . Київ 
 

Ноша 
Ношу в собі щодня твоє лице,  
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Твій погляд ніжний сумовитий,  
А в серці, тугою сповитім,  
Любові нашої розчахнуте кільце.  
Глуха між нами виросла межа,  
Тебе, кохана, я з тих пір не бачу,  
Як долю нашу помахом ножа  
Любов навпіл розкраяла гарячу.  
Линуть мрії в небо голубе  
І дні буяють райдужні, зелені,  
Я крізь роки йду, люба, до тебе,  
А ти все далі й далі йдеш від мене. 

 
Мінор 

Я чую сум в шепотінні трави —  
Трава пожовтіє, й троянда зів 'яне,  
Ми підем з тобою з життя назавжди,  
Канемо в вічність і квітами станем.  
Пам 'ять у порох зітреться про нас,  
Вітри й дощі зарівняють могили,  
Та пісні крилаті розкажуть не раз,  
Якими були ми і як ми любили.  
І в будучині під гомін дібров,  
Кохання, як повінь, вщерть розіллється,  
Юнак з вуст дівочих буде пити любов,  
Та довіку ніколи все ж не нап 'ється. 
1986—1996 рр. м. Київ 

 
Наші долі 

Наші долі — 
Дві стежини у полі 
Перехрестям лягли 
В незбагненні світи, 
Наші долі — 
Грона щастю і болю, 
Одна до одної не можуть прийти, 
Наші долі — 
Без простору й волі 
їм не буяти, 
І вже не цвісти, 
Наші долі — 
Приборкані коні 
На жорсткій припоні — 
Вже їм не зустрітись 
Ніколи в житті. 
Наші долі — 
Ой, наші долі!!! 
Незагоєні рани... 
Невтамовані болі... 
21—22.08.1993 р. с. Чкаловка 

 
Лебедина пісня 

Тобою я марив, чарівна лебідко, 
Щоночі тобою я снив, 
Крізь затьмарені роки, і в бурю, і в спеку 
Невтомно, пташино, до тебе летів. 
Та стомилися крила, мила лебідко, 
Час невмолимий мене зістарив, 
Приземлився безсило на буяючі квіти — 
Пізно, пізно тебе я зустрів!!! 
Не літати у парі в синії хмари, 
Біль моє серце зборов, 
З глибокої чаші не пити нам чари, 
Які лиш дарує чаклунка Любов. 
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1986 р. 
 

Мomento mori* 
(Плин) 
Легіт лагідно пестив гілку розкішну,  
Куйовдив її смарагдові шати,  
Листочки зелені під музику ніжну  
Раді цю гілку були цілувати. 
 Лиш листочок один тремтів безутішно,  
Він силу живлющу з немилості втратив,  
Від себе відторгла його гі/гка пишна,  
Пожовк і зів 'яв він від чорної зради.  
Відкинула гілка листок той поспішно, 
 І стала зелені ще більш пригортати,  
Та вже осінь і вітер пісню трагічну  
Чомусь в унісон заходились співати.  
Листя опало і в порох навічно  
Розсипались ніжні, чаруючі шати,  
Гілка сухоребра, гола, принишкла,  
З острахом стала на зиму чекати.  
* Мотепtо тоrі (з лат.) — «пам'ятай про смерть». 
18—19.08.1999 р. с. Чкаловка 
 

Спустошеність 
Душа зчорніла моя, мов пустеля,  
Згоріла після жахливої спеки,  
Доброту килимами вже не постеле,  
Від світу широким закрилася деком.  
Млин часу безжально роки мої меле,  
Минуле у серце гупає ехом,  
Постала на ньому забуття сіра стела,  
Мов привід, блукає десь воно степом.  
Пряду нитки думок з мозку куделі,  
Ховаюсь, як равлик, в самотності склепі,  
Віє хай вітер, зима хай хурделить —  
Все, що було, кануло в Лету.  
Не прагну кохання бурхливого хмелю,  
Крига у грудях ніколи не скресне,  
Безплідною стала душа, мов пустеля,  
Зраджена, вбита, вже не воскресне. 
15.07.2001 р. с. Чкаловка 
 

Виглядаю тебе 
Хвилини чекання — краплі смоли,  
Спливають, до болю, повільно,  
Коли ти вже прийдеш, коли ? —  
Я весь на межі божевілля.  
Відчай, як повінь, всю душу залив,  
Хлюпоче невпинно і сильно,  
Тебе виглядаю, мов сонця лик,  
Щоб розвіяла морок могильний. 
 На вустах відчуваю присмак сльози,  
Повзе за комір сльота осіння,  
Час твердолюбий, байдужий і злий 
 Сіє в серці зневіри насіння.  
Наші квіти кохання невже відцвіли  
Й не буятиме ними щедро довкілля,  
І хоч люди лихі суд на нас возвели  
Хіба ми від того стали безкрилі?!  
Тож прийди і спрагу мою утоли  
Трунком своїм із чар-зілля,  
Гіпноз мій пізнаєш палких молите  
І щирість мого поклоніння. 
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26.11.1999 р. лі. Київ 
 

Аннусова Л. 
с. Баранівка, Біловодського р-ну 

 
Чорнобиль 

Чорнобиль — тінь, блукаюча вночі,  
Що ходить під дворами до світання.  
О Господи, мовчи, мовчи, мовчи...  
Вшануймо біль хвилиною мовчання. 
Чорнобиль -— недобиті кришталі,  
Напівзруйновані дитячі мрії.  
Чорнобиль — пляма горя на землі,  
Майбутнє без довіри і надії. 
Розбила чорна блискавка кришталь.  
Його не розмести! І не хапайте мітли  
Повірте, тих, що відцвіли, не жаль, 
Жаль тих, котрі не встигли   Не розквітли. 
Троянда Іде не встигла розпуститись...  
Їй смерть не передбачила весна...  
В напівпустому слові "помилитись"  
Схоронені , мов в склепі, імена. 
Зламали квітку на початку цвіту,  
Засипали землею попелище,  
Але реальність нікуди подіти—  
Вона здіймається все вище й вище. 
Над річкою здіймається зоря,  
Троянда, як гординя, кличе сонце.  
Хтось скорює і гори, і моря,  
А хтось згасає, дивлячись в віконце. 
Зосталася трояндочка одна...  
Навколо — лиш каміння, ні билини  
Ми віримо, ще не одна весна  
Сплете вінок для рідної Вкраїни! 
 

Гнат Меренков 
м. Луганськ 

 
Чорнобильський менталітет 

Крізь перевірки і пости  
На власний страх і власний ризик  
Ми несемо свої хрести,  
Хрести чорнобильської кризи. 
Ми на собі їх несемо 
До міста мертвих без перерви, 
А потім ставим і йдемо 
Туди, де біль облишить нерви. 
І там, де є іще місця,  
Ховаємо для рівноваги  
Такі ж забруднені серця,  
Як і реактор, в саркофаги. 

 

 

“Чорнобиль : ми будем довго пам’ятати.  
І вам забути не дамо.”: вечір - застереження 

Ровеньківська ЦБС  
Центральна міська бібліотека ім. Г.Сковороди 

 
Ти відомий сьогодні кожному – 
Не ім ям, а бідою.  
Тою вулицею порожньою  
Понад прип’ятською водою...  
Мій Чорнобиль! Зелений пагорбе!  
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У якому ти жив сторіччі! Запеклись перестиглі ягоди,  
Наче кров, на твоїм обличчі 
/І.Білий "Ти відомий сьогодні кожному"/, 
26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона вразила весь світ, 

приголомшила людей страшним розмахом невідомої раніше біди, трагічні наслідки якої    відчуватиме ще 
не одне наступне покоління. 

Чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними місцями відпочинку,  багатими лісами 
славилась чорнобильська земля, та тільки до жахливої позначки, до радіаційної межі, проораної квітневої  
ночі  1986-го. Відтоді ця земля стала називатися зоною. Зона - це скалічена , непридатна  до життя  
місцевість . 

Журбо моя! Зажуро! 
Ти  сива , сиза , біла .  
Ти чорний біль! Чорнобиль! 
Ти  у моїй  крові.  
Над Чорнобилем літо сплива, 
Спрагло пахне хлібом і ріллею.  
То чому так стогне земля 
То чому ж невесело над нею?  
Вже курличуть вгорі журавлі,  
Вже збираються вдалеч гуси.  
То чому на  отій ріллі  
Не стогують снопів стовусих?  
А тому, що змертвіла земля,  
Скам’яніла од болю і горя,  
І веселий клич журавля  
Вже сюди не долине ніколи! 
Чорнобиль - невеличке українське містечко, що потопає в зелені вишень та яблунь. До трагедії - це 

спокійний, неквапливий, доброзичливий світ. Здавалося, тут у цілковитій гармонії перебувають краса 
поліської природи і сховані у бетон чотири блоки АЕС. 

Трагедія сталася 26 квітня 1986 року. Біда розчинилася у я духмяному повітрі, в біло-рожевому 
цвітінні яблунь та абрикосів, у воді сільських криниць, у молоці корів, у всій красі зелені. Та хіба 
тільки в ній? Вона розчинилася в людях. 

Вона  - ця трагедія - ввійде  в Історію, в усі хроніки  людства як не вигойна рана на тілі України. 
Надто дорого заплатили й ще заплатимо за Чорнобиль. За кілька днів людство зробило крок з епохи доатомної в 
епоху незвідану. 

Чи буде квітень, як завади, 
Трунком весняної здоби, 
Чи власним Іменем біди 
Ми назвемо його "Чорнобиль"? 
Чи, може, викинем його 
З календарів своїх, допоки 
Нас темний грітиме вогонь 
Це не відкритих Ізотопів? 
Сумлінна мисль не має меж, 
ЇЇ спинити  зараз годі . 
І ти, Чорнобилю, ти теж Не маєш теж  
Не маєш меж сьогодні. 
Т£ мирну весняну українську ніч на берегах Прип’яті люди ніколи  не забудуть .   Вона була, як  

зараз усім  здається ,  найтихішою. І не віщувала біди. Навпаки, всім жителям містечка атомників ще 
звечора, під вихідні, яв далося отримати .від природи хорошу погоду. Незабаром Першотравневе свято, можна 
виїхати до Чорнобиля. 

Це районне містечко Київської області одержало назву від і різновиду гіркого полину - 
чорнобилки. Спочатку так іменувалося стародавнє поселення ,  потім місто,  а за ним І сучасна 
електростанція. 

Саме в ту ніч, Із 25 на 26 квітня, час отав уже далеке мирним. Відлік пішов на години, хвилини, 
секунди. О першій годині 23 хвилини 4С1 секунд, коли всі безтурботно опали, над четвертим реактором 
Чорнобильської електростанції несподівано велетенське і полум’я розірвало нічну темряву, 

Весна одягла барвисту, 
Шовкову шиту сорочку. 
Весна між Десною і Прип’яттю| 
І не думала навіть про смерть 
І прибутному рокові наказувала, мав синочку: 
“Сину, ступай міцніше 
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На землю отчу, на твердь!” 
Атом ще спав покірно – 
В реакторах І з долонях, 
Ще не чули його загрози 
Поліські бори І вода, 
І лиш земля відчула, 
Як б’еться жилка в скронях, 
Як вишумовує травами весна співуча І молода. 
І раптом - вибух, як сполох, 
І полум’я смертоносне, 
І вмить здригнулася планета 
На всіх полюсах Землі, 
Відчули трава І дерево, 
Що вже не змиються росами, - 
Як перед смертю, постали батьки  
І діти малі. 
Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, 

як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю. 
Уже через кілька секунд за тривогою прибули до реактору пожежники на чолі з начальником караулу,  

лейтенантом Володимиром Правиком. Його загін першим ступив на лінію вогню, а Володимиру лише 23 роки. У 
молодого лейтенанта не було права на помилку. І вони ступили у вируюче полум’я, у смертельну радіацію, 
рятуючи станцію І людей, не думаючи, про своє життя. Всі чітко усвідомлювали небезпеку, так як і личить 
воїнам, зовсім не берегли себе. 

Лейтенанти хлопці непохитні, 
Молоде, вогненне покоління! 
Ви, як пам’ять у тривожнім світі, 
Роду незнищенного коріння. 
Сівачі, поліщуки від роду - 
Ви з вогнем назавжди подружили, 
В сонцеткану днину і негоду 
Той вогонь перепинить зуміли.  
Де Дніпро та Прип’ять, та Іванків, 
Там, де небо осягали очі, 
Ваші ще недоспані світанки, 
Ще невиспівані ваші ночі. 
Як літа і думи добровісні, 
В пам’яті лишились навіки, 
Та іще у материнській пісні,  
З небі, що купає наші ріки. 
Лейтенанти - мужність витяга, 
Від землі ви набирали сили – 
Ще далеко десь до саркофага,  
Та вогонь життям ви заступили. 
Через деякий час на об’єкт АЕС, що горів, прибуло більше 50, а потім більше 100 бойових 

пожежних машин із  Києва та області. 26 квітня о 12 годині дня було госпіталізовано 105 осіб, серед 
них. 16 - з особливого складу пожежних частин. 

Через  два тижня після аварії офіцер Віктор Кібенко, красивий, статний, відважний молодий 
помер у московській лікарні. Так І не побачив молодий татко свого первістка, якого народила йому дружина 
Тетяна. 

На рік старший від КІбенка був Володимир Правик. Відважними героями, як відомо, не народжуються. 
Ними стають. Поховані герої на кладовищі під Москвою. 

Із вогню у безсмертя, 
Смерть поправши, ступили вони, 
Та такого вогню 
Не виходив ніхто ще в житті, 
Жити можна і в затінку - 
Поринати в розквіття весни, 
А вмирати доводиться 
Перед людством - на видноті. 
Я, обпалений атомним,  
Лютим, нещадним вогнем,  
Хочу вижити, хочу 
Приборкати ядерну смерть  
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І на себе поглянути  
Завтрашнім сонячним днем,  
Легко, наче хлопчисько,  
Ступали на твердь. 
Я назву поіменно:  
Володя, Віктор І Леонід.  
Зарубайте, нащадки, полум’яні, 
Немов смолоскип, Імена, 
У вогні  не згорів  їх жертовний ,  
Чорнобильський слід 
Що затужить по хлопцях Земля І скорбота-земна. 
Немає, мабуть,  в Україні місця,  яке 4 не було пов’язане з  горем Чорнобиля. Комусь довелось 

стати в ряди тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь - рятувати  життя  і здоров’я потерпілих,  інші 
просто допомагали і матеріально, і морально. 

Трагедія Чорнобиля зайняла важливе місце в наших сьогоднішніх роздумах про життя та людину. Бо 
це трагедія життя. 

Що ж нам відомо про причини трагедії? Чому у квітні 1986 рої на ЧАЕС стався ЧП стався вибух? 
У книзі "Чорнобиль" Юрій Щербак наводить роздуми академіка Легасова про те, що “техніка, якою 

гордився наш народ, яка стартувала польотом Юрія Гагаріна, була створена людьми, котрі стояли на 
плечах Толстого І Достоєвського”. 

Як же зрозуміти це висловлювання? Люди, які створювали тоді техніку,  були виховані на 
гуманістичних ідеях, на прекрасній літературі, на високому мистецтві. Сам Дегасов дає відповідь "Ключ 
до всього, що відбувається, - це те, що тривалий час  ігнорувалася роль морального начала, роль історії, 
культури, духовності» Трагедії могло б не бути, якби не було в нашому суспільстві байдужості і  
безвідповідальності". 

До яких уроків Чорнобиля ми підійшли? Насамперед, це - моральні уроки трагедії. І головним тут є 
людський фактор. Один із уроків - крок безвідповідальності. Ми були  неготові до такої  аварії, І  коли  
вже  сталася трагедія ,  довго подавалося  все в  сутінках напівправди. Лише на десятий день міністр 
охорони здоров’я республіки попросив людей зачинити квартири. Дев’ять днів дихали на повні груди 
нуклідами, набирали беріз. 

Ще один з уроків - низький технічний рівень підготовки працівників АЕС. Керівництво станції погано 
знало реактори. Але не стільки низький технічний рівень, скільки відповідальності спричинив трагедії.  

На скромних платах із  червоними зірками підмосковного кладовища навічно викарбовані імена 
Правика, Ващука, Ігнатенко, Кібенка, Титенка, Тиншури. 

На грені людства, на краю - 
В тривозі атомній стою. 
Душа тривожиться мов птиця: 
А що, як висохне криниця? 
Тривожиться у полі колос: 
Чому замовк пташиний голос? 
І вмить здригається  планета - 
І річка Либідь, річка Лета. 
Не все. Не все пропаще в світі. 
Ще в зорях сад. Земля - у цвіті. 
Лист подорожника. Дорога... 
Та в серці атомна тривога.  
З’явившись  під  знаком  біблійної  зірки  Полин ,  той  чорний  Чорнобиль став якщо й не 

розплатою, то найсерйознішою пересторогою нашому варварству, технократичній сваволі, коли  
дозволяли собі знущатися  з  природи  -  нашої одвічної  матері  й  заступниці .  Ця зірка  Полин наче  
була  послана  з   майбутнього,  з   XXI століття,  нам усім як  грізне  попередження:  опам’ятайтеся,  
задумайтеся ,  поки  не  пізно .  

Чи знаєш ти, як сиво ридає полин, 
Як тяжко, як тужно 
Моєму народу болить? 
Свічка Поминальна  
І свічка Надії...  
26 квітня полум’я їхні  
З кожному нашому домі  
Зіллються в одне полум’я Віри!  
Ми будемо жити. 
А який ще урок нам дав Чорнобиль? Урок милосердя . Всі люди відгукнулися на біду, прийшли  

багатьом  чорнобильцям на допомогу збирали кошти у фонд Чорнобиля; діти чорнобильців 
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відпочивають, оздоровлюються  в санаторіях, будинках  відпочинку; надходила гуманітарна  
допомога  з  усіх  кінц ів  світу ,  які  прибули  і з  “зони  відчуження” 

Коли академіка Лихачова запитали, ;,у чому він вбачає сенс життя учений  відповів: "Природа  
творила мільйони  років.  Давайте ж поважати цю роботу, проживемо життя гідно, підтримуючи все 
створене і протестуючи всьому руйнівному в житті." 

Бути людиною - це дуже просто,  
Бути людиною - геройство в наші дні,  
Встати і крикнути з трибуни,  
Із помосту: 
Люди! Залишайтеся людьми. 
Проходять  роки  після аварії на Чорнобильській  АЕС .  Минув  двадцятий .  А біль  не вщухає,  

тривога не полишає  людей ,  пов’язаних скорботним часом ядерного апокаліпсиса. 
Поки знов ця земля зцілиться, 
Проминуть віки, не народи, 
Мушу ждати. Незнані побачивши лиця, 
Затамую востаннє свій подих. 
Ліси і села за дротом, 
І тяжко зітхає глина. 
Перед Поліссям, стражденним народом  
Стаю на коліна.  
Діти, на території Чорнобиля живуть люди, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Це наші 

земляки, сусіди і родичі, Вони ризикували своїм життям і здоров’ям заради нас, заради нашого 
щасливого майбутнього. Будьмо чуйними, добрими у ставленні до них Скрашуймо їхнє життя своїм теплом, 
ласкою, усмішкою випромінюймо із своїх сердець одне тільки добро, щоб у нашім оточенні вони завжди 
почувалися щасливими. 
 

 

«Пропусти Чорнобиль крізь серце...»: 
екологічний роздум-памя’ть 

Алчевская ЦБС 
Центральная библиотека  

Читальный зал 
1 ведучий: Мовчазно дивиться на мене різнотрави, 

А з-поміжнього - знищені хати.  
Щоб не робив і як би не шукав я – 
Тепер мені тут казки не знайти. 
Поліським селам більше не до казки,  
Не до русалок у густих житах:  
Хати безлюдні, мов дитя без ласки,  
А я між ними як безкрилий птах. 
Стою, мов у пустелі всохла лужа,  
Пелюсткою сльоза з падає з віч.  
Мов полісянка на могилі мужа,  
Голосить сивий вітер день і ніч. 
А ще недавно раєм зватись варті.  
Та лихо атомне промчалось хижо вскач.  
І багатьох не знайдеш вже й на карті...  
Плач, моя скрипко яворова, плач! 

2 ведучий: 26 квітня 1986 р. Чорнобиль. 00 год. 48 хв. На четвертому блоці стався вибух. Трагедія Чорнобиля 
сколихнула увесь світ. Сьогодні ми сприймаємо Чорнобиль в примарному світі Полин-Звізди, ми бачимо його 
крізь призму деформованого вибуху реактора. 
1 ведучий: Нам нав'язали схему розуміння ситуації, і ми вже звично сприймаємо 
Чорнобиль лише в його атомно-енергетичному контексті. А у нього ж є інший, свій духовний контекст. Історичний, 
звичаєвий, культурний, природничий, мистецький, а головне - людський. 

Сховатися од долі - не судилось.  
Ударив грім - і зразу шкеребить  
Пішло життя і ось ти - все, що снилось  
Як смертеіснування й життєсмерть. 

2 ведучий: Наша дозована свідомість і досі ще не осягла - що втрачає людина, що 
втрачає народ, що втрачає ціле людство з втратою такого Чорнобиля... Назвімо речі своїми іменами. 
Для когось це «зона отчуждения». Для когось криміногенна зона. Для когось експериментальний полігон 
«Отечественной науки». 
1 ведучий: Для нас це батьківщина.  

Це зона національної трагедії: 
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Голос криниці, чого ж ти замовк?  
Руки шовковиць, чого ж ви заклякли?  
Вікна забиті, і висить замок – 
Ржава сережка над кігтиком клямки. 
Білий причілок оббила сльота.  
Хто там квилить у цій хаті ночами?  
Може живе там сама самота,  
Соває пустку у піч рогачами? 

Ліна Костенко 
2 ведучий: Чорнобиль - це невиліковна рана і вічний біль нашої землі. Чорнобиль -це життя людей, те, що сталося 
розставило всіх по своїх місцях. Діти на кілька років подорослішали. Герої стали  героями, бездушні -
негідниками, боягузи - дезертирами. 

Чорнобильський вітер по душах мете,  
Чорнобильський пил на роки опадає.  
Годинник життя безупинно іде... 
Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. 

1 ведучий: Чорнобиль - це перерваний духовний зв'язок поколінь і невимовне горе 
десятків тисяч людей, що втратили рідну домівку, рідних і близьких, можна сказати втратили своє життя. 
У ніч на 26 квітня 1986 року Валерій Ходемчук був на зміні. Він загинув у перші хвилини аварії під уламками 
четвертого енергоблоку ЧАЕС «Саркофаг» став для нього вічним пристанищем. 
2 ведучий: Прощення. Лист Анни Ходемчук синові Валерію. 
Синочку! Відчуваю, що тільки ти мене зрозумієш і простиш, що пишу тобі на той світ. Бо не можу по-іншому. 
Ні плач, ні волання не допомагають мені. Ось вже скільки років тужу за тобою. Ніяк не можу змиритись, що 
більше тебе не побачу. Скажу тобі слово листом цим - і облегшу душу. Бо спливають мої літа, ось-ось і я до 
того берега припливу. Ще живою хочу поговорити з тобою як з живим. Мій ріднесенький! Новин у нас за цей 
час стільки сталося! Місто Прип'ять, про яке ти міг розповідати цілими вечорами, після аварії виселили. 
Лариса, донька твоя вийшла заміж. Синок твій, Олежка, закінчив школу. 
Валерику! Знаю, якби ми з тобою зустрілися, ти обов'язково запитав, чи не ображає мене хто-небудь відколи тебе 
вдома нема. Ні, синку! Мене вже сама доля ошукала, відібравши тебе. А люди - вони скрізь добрі. Турбуються про 
мене.. Щороку 26 квітня привозять мене у Прип'ять. Вшановують тебе і всіх твоїх друзів, які загинули на ліквідації 
аварії, як Героїв. Щороку я тільки тим і живу, що чекаю того дня, щоб побачити місце твоєї смерті. 
Бо велике то горе, синку, для матері - не мати навіть могили синової. Весь четвертий - то твоя могила. Хоч на 
кладовищі зробили уявне місце твого поховання. 
Чорнобильська біда рознесла на своїх чорних крилах гіркоту України по всьому світові: і наше прізвище Ходемчук з 
1986 року знають навіть в Америці. І про тебе знають, що ти один з тих хлопців, хто відвернув страшну біду. Яка 
сумна дата 26 квітня, а для мене ж яка чорна... Синку! При зустрічі ти неодмінно запитав би, що мені потрібно, чим 
допомогти! Не турбуйся. Все у мене є не покидають мене добрі люди. Немає у мене вас, діток, яких відібрала 
смерть. Трьох - маленькими, і четвертого тебе - красеня у 35 літ. Мені б вас побачити, а ще батька нашого. 
Заскучала, засумувала за вами нестерпно. Простіть же мене, що не зуміла відвернути смерті - її ще не здолали ні ті, 
хто в палацах живе, ні ті, хто в хатинах. Не змогла і я, несила, бо як та вишенька-черешенька з української 
народної пісні: рясно цвіла, та мала виросла... Це ж нашаулюблена пісня, яку я тобі співала з дитинства. 
Прости мене, моя дитино... 
1 ведучий: Зойкнула земля чаїним криком: 

Сину, вбережи і захисти! – 
Вийшла мати із іконним ликом: 
Йди синочку. Хто ж, коли не ти? 
Спалахнуло небо, впало крижнем: 
Сину, вбережи і захисти! – 
Вийшла жінка з немовлятком ніжним: 
Йди, коханий. Хто ж, коли не ти? 
...1 уже ні сина, ані мужа. 
Лиш розверсті зоряні поля... 
Та пліч-о-пліч стали біль і мужність, 
Дух і воля, небо і Земля. 

2 ведучий: Так что же такое Чернобыль? Некий знак? Вызов человеку? Или все- 
таки гигантская технологическая катастрофа? Это больше, чем катастрофа... После Чернобыля мы живем в 
другом мире, прежнего мира нет. 
Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался об этом никогда. 
1 ведучий: Чернобыль уже стал символом. И даже историей. Написаны десятки книг, сняты тысячи метров 
видеопленки. Нам кажется, что мы знаем о Чернобыле все: факты, имена, цифры. Что можно к этому добавить? К 
тому же это так естественно, что люди хотят забыть Чернобыль, убедив себя, что он уже позади... 
2 ведучий: Чернобыль переместил нас из одного времени в другое. Но, что бы о нем 
не говорили, он обнажает душу человека, его жизнь до и после... 
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1 ведучий: Светлана Алексеевич написала историю страдания «Чернобыльскую 
молитву». Это книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. О том, о чем нам мало известно. Почти ничего. 
2 ведучий: Ее книга «Чернобыльская молитва» не о том, что случилось в ту ночь на станции и кто виноват, какие 
принимались решения, сколько тонн песка и бетона понадобилось, чтобы соорудить саркофаг над дьявольской 
дырой, об их ощущениях, о чувствах людей, их страданиях, эта книга -о жизни, любви и смерти. 
1 ведучий: «Я недавно была такая счастливая. Почему? Забыла. Все осталось в другой жизни... Не знаю, как 
снова смогла жить. Захотела жить. Я так тосковала... Утром проснусь... Ищу рукой... Где он? Его подушка, его 
запах... Где он? Не понимаю, как я осталась жить. Как мне уйти за ним? Встретиться. Во сне он приходит, но сразу 
исчезает. Я даже слышу его шаги... Вот куда он исчезает?.. Где? А ему так не хотелось умирать. Смотрит в окно и 
смотрит. На небо... Он умирал долго... Целый год... Мы не могли расстаться... 

. . .Он уехал в Чернобыль в день моего рождения. Извинился, поцеловал... Он - монтажник, ездил по 
всему Союзу, а я ждала его. Мы жили как влюбленные - прощались и встречались... В Чернобыле ходил без шапки. 
У других его ребят через год все волосы осыпались, а у него, наоборот, шевелюра погуще стала. Никого из них уже 
нет. Его бригада, семь человек, все умерли. Молодые - один за одним... Мой муж умер последним... Монтажники - 
верхолазы... 

Ах, какая я была счастливая! Вернулся - в доме праздник... Он приехал сразу с лимфоузлами на шее, я их 
губами услышала, они небольшие, но я спросила: «Покажешься врачу?» Успокоил - пройдет. Он не хотел 
идти к врачу: «Я ничего не слышу. Мне не болит». 

Силой отвезла к врачу. Один врач посмотрел, другой - «тут еще один чернобылец» - и они его уже не 
отпустили. Удалили полностью щитовидную железу, гортань и заменили их какими-то трубочками. Говорят - 
Чернобыль, пишут - Чернобыль. Но никто не знает, что это... Что-то страшное открылось им первым... 

- Вы у меня спросите, как умирают после Чернобыля? Человек, которого я любила, любила так, что не 
могла бы любить его больше, если бы я его сама родила, на моих глазах превращался... В чудовище... Удалили 
лимфоузлы, их нет, нарушилось кровообращение, нос увеличился раза в три и как-то сдвинулся, глаза уже какие-то 
другие - разошлись в разные стороны, в них незнакомый свет появился и выражение, как будто не он, а кто-то 
оттуда выглядывает. Потом один глаз совсем закрылся... А я боюсь? Мне бы только, чтобы он себя не увидел, не 
запомнил таким... Но он начал просить, руками показывать - принеси зеркало. Я то будто забыла, не слышала, то 
еще что-то придумаю. Два дня его обманывала, а он  мне  пишет  «Дай  зеркало! » Принесла  ему зеркало  
самое  маленькое... Глянул, схватился за голову и качается... Я - к нему: «Вот немного поправишься, и мы 
уедем с тобой куда-нибудь, где нет людей, купим дом, и будем жить одни». Я его не обманывала, я поехала бы с 
ним куда угодно, только бы он был, а какой - неважно. Он - и все. Я его не обманывала... Он так не хотел 
умирать... Метастазы шли по телу, по лицу. Что-то черное на нем наросло. Куда-то подевался подбородок, 
исчезла шея, лопались сосуды, кровь шла с шеи, со щек, с ушей... Во все стороны... Что мне придумать? Где 
спасение? Он кричит - ему больно... весь день кричит... Как-то я у него спросила: «А сейчас не жалеешь, что туда 
поехал?» Головой крутит - нет. 

Я любила только его. Одного. И я не могу без него. Я кричу ночами. В подушку кричу, чтобы дети не 
услышали. 

Умирал один... Человек умирает один. Когда он умер, никто не мог к нему подойти, все боялись. 
Родственникам самим у нас нельзя мыть, одевать - по нашим славянским обычаям. Привезли из морга двух 
санитаров, они попросили водки: «Мы видели, - признались, - все: разбитых, порезанных, трупы детей после 
пожара. Но такое впервые... Страшнее всего умирают чернобыльцы...» 

Он  умер  и  лежал  горячий  -  горячий .  К  нему  нельзя  было  притронуться... 
Перед смертью в нашу тетрадочку записал: «Умру, сожги мой прах. Я хочу, чтобы ты не боялась». 

Ночью, помню, он - мертвый, сижу возле него.  
И вдруг какой-то дымок... Второй раз увидела дымок над ним в крематории... Его душа... Никто ее не 

видел, а я видела... Как я буду дальше жить? Я была счастливая — до безумия - молитвы читают в тайне - шепотом 
про себя - я буду читать шепотом свою чернобыльскую молитву» - Валентина Панасевич, жена ликвидатора. 
(Свою историю рассказала Светлане Алексеевич). 
2 ведучий: Це тільки одна молитва - сповідь із книги Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва» - їх 
дуже багато - жертв Чорнобиля, їх косить смерть, не вибираючи ні за статтю, ні за віком, ні за службовим 
становищем. Відходять у небуття сини і дочки України, які поклали своє життя на вівтар Батьківщини. 
1 ведучий: Дещиця Чорнобильських смертей стає з кожним роком все вагомішою, їх рахують десятками тисяч. 
Одна смерть - велике горе. Багато смертей - це вже статистика. 
2 ведучий: Не знати б її нам, не рахувати ні полеглих від наслідків аварії на ЧАЕС, 
ні чорнобильських сиріт, їм надають скромні пільги, виплачують запізнілі компенсації. Та хіба можна купити 
матір чи батька, кохану людину, їхній заповіт, слово і науку, кохання і щастя? 

.. .Весна така - аж небувалої - добра:  
Яріє рунь. Димує оболонь, - 
А в пам'яті димлять на плечах роби  
Найперших з перших, що пішли в огонь.  
Нам горе люте миром перебути,  
Нам поховати зло в бетон і бронь.  
І - не забути! - доки світ і люди,  
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Синів землі, що відвели вогонь. 
Б. Олійник 

1 ведучий: Подай у душі доброго вогню - 
Хай воскресає світ животворящий,  
Хай до нащадків озветься пращур,  
Хай древній рід збере свою рідню. 
Очисть од скверни воду нам і кров – 
Хай доля нас завчасно не ламає...  
Пошли нам, Боже, згоду і любов,  
І той вогонь, що в світі нас тримає. 

М. Карпенко 

 

 
Дзвони Чорнобиля...  
Вони дзвонять по кожному з нас 

 
*** 

Це страшне лихо спіткало мою рідну Україну навесні 1986 року. Як виявилося пізніше — не тільки нашу 
країну, але і Білорусію, Росію, навіть країни, що знаходяться на півночі Європи. 

Чорнобиль показав усьому світу, яка мала наша планета і яке уразливе людство. Ніяка система оборони, 
ніякі закриті-перезакриті кордони, ніякі стіни, що загороджують, на кшталт Великої Китайської, не перешкода для 
жахливих наслідків таких ядерних катастроф. 

Чорнобиль став лихом для всієї Європи. Але мені хочеться сказати, що все-таки по українському народові 
трагедія Чорнобиля вдарила болючіше за всіх. І чим більше часу минає після тих подій, тим гостріше ми починаємо 
усвідомлювати, що сталося і що могло б статися, якби не самовідданість тих людей, кого ми називаємо 
«ліквідаторами». Скількох з них через шістнадцять років після чорнобильської трагедії вже немає в живих, і скільки 
«ліквідаторів» залишилися інвалідами! Багато красивих слів було сказано про «мирний атом», що повинен прийти в 
кожен дім, щоб служити людям. І от він дійсно прийшов у кожен дім, але тільки зовсім не мирний... 

Кожен житель нашої країни відчув біль Чорнобиля, жах і страх перед невидимим, але нещадним ворогом. 
Адже радіація не пощадила нікого: ні пожежників, що безпосередньо вступили в сутичку з вогнем на четвертому 
блоці, ні тих, хто просто знаходився неподалік. Першого травня, як ні в чому не бувало, відбулася демонстрація 
трудящих. Вивели на неї і дітей. Люди вийшли на першотравневу демонстрацію, не відаючи, що з 26 квітня 
радіоактивна чума розлетілася над Україною і Європою і що вітер жене її в невідомому для людей напрямку. 

Трагедія Чорнобиля багато в чому змінила наші погляди на сучасну цивілізацію, показала, що всі країни і 
народи світу залежать один від одного. 

«Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит й по тебе». Думку, вкладену в ці слова, що стали 
епіграфом до роману Е. Хемінгуея «По кому дзвонить дзвін», усвідомити і прийняти потрібно усім. Немає чужого 
горя, говорить народна мудрість. Тому такий одностайний був світ, коли 11 вересня 2001 року камікадзе підірвали 
вежі Торгового центру в Нью-Йорку. І дзвони Манхеттена тоді дзвонили не тільки за загиблими у тому пеклі, вони 
попереджали кожного: не відвертайся від чужого лиха, це великий гріх, не бери його на душу. Наприкінці жовтня 
московські дзвони оплакували тих, хто загинув у Театральному центрі на Дубровці. Але ж кожен з нас міг 
опинитися в цьому залі... 

Так і дзвони Чорнобиля сьогодні розносять світом своє тривожне калатання, оповіщаючи, що горе 
Чорнобиля, сльози Чорнобиля — це лихо не тільки українського народу. Це стосується кожного, хто живе на Землі. А 
ще дзвони Чорнобиля попереджають: «Люди! Пам'ятайте! Не дайте спалахнути на землі атомній пожежі. Вона не 
пощадить нікого». 

У БЛОКНОТ ФАХІВЦЯ 
*** 
Верховная Рада Украины приняла Закон «О Национальной программе минимизации последствий 

Чернобыльской катастрофы на 2002-2005 годы и на период до 2010 года», передает УНИАН.  
Данный закон становится законодательной базой для закрытия Чернобыльской АЭС. Решение о ее 

закрытии было принято, но не было законодательных актов по данному вопросу.  
В рамках Национальной программы предусмотрено, в частности, проведение целенаправленных 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий для снижения инвалидности и смертности; 
обеспечение повышения уровней медицинского обслуживания, социальной и психологической реабилитации 
населения; обеспечение санаторно-курортным лечением; предоставление адресной высококвалифицированной и 
эффективной медицинской помощи; укрепление медико-санитарной базы для предоставления целевой 
медицинской помощи; профилактика заболеваний среди этой категории граждан и их оздоровление; проведение 
широких эпидемиологических исследований и ежегодных медицинских осмотров пострадавших.  

Программой предусмотрено укрепление и поддержание барьеров радиационной безопасности, 
противорадиационная защита лиц, проживающих на территориях, которые подверглись радиоактивному 
загрязнению, ограничение распространения радионуклидов из зоны отчуждения.  
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Ожидается, что в результате выполнения задач Национальной программы существенно (до 50%) 
сократится объем выноса радионуклидов за пределы зоны отчуждения. Это будет достигнуто благодаря созданию 
научно-обоснованной системы, объединяющей естественные восстановительные процессы с мелиоративными, 
лесоохранными и техническими мероприятиями, которые повысят барьерные функции природно-техногенного 
комплекса зоны отчуждения.  

Кроме того, предусматривается осуществить меры по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему, в результате чего уменьшится негативное влияние этого объекта на окружающую природную 
среду. Реабилитационные процессы и мероприятия дадут возможность вернуть часть территории зоны отчуждения 
для хозяйственного использования. 

 
*** 
В одном из наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС регионов – Житомирской области, в селе 

Новый Дорогинь Народицкого района, которое относится к 3-й зоне гарантированного отселения открыли новую 
общеобразовательную школу.  

После трагического 1986 года в строительство объектов на загрязненной территории 3-й зоны 
гарантированного отселения никто не рисковал вкладывать средства. Следовательно, через 20 лет после 
Чернобыльской катастрофы это фактически первая построенная школа в области. С 1999 года по инициативе 
органов местной власти и самоуправления, а также при участии МЧС, началась достройка двухэтажного нового 
помещения к старой небольшой школе, стоявшей еще в 1930 году.  

В будущем школу ожидает пополнение учениками из соседних сел Народицкого района. Для их перевозки 
в следующем году будет приобретен школьный автобус. 

 
*** 
Весной 2003 года в условиях повышенной секретности около 16 кубометров радиоактивных отходов 

военного происхождения были завезены на захоронение в Чернобыльскую зону.  
В Чернобыльскую зону на хранение в хранилище радиоактивных отходов возле села Буряковка были 

перевезены радиоактивные отходы из бывшего Макаровского полигона, где проводились военные учения. Раньше 
эти отходы "просто ссыпали вместе", но потом они были залиты бетоном (омоноличены) для избежания их 
неконтролированного распространения.  

Перевозка отходов была согласована с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, причем 
на документах, касающихся этой операции, стоял соответствующий гриф секретности. Транспортировка отходов 
также происходила в условиях секретности.  

Во избежание таких сомнительных операций, обращение с военными радиоактивными отходами должно 
контролироваться государственным органом ядерной регуляции, так же как контролируется любая деятельность, 
связанная с радиоактивными отходами в атомной энергетике и промышленности. Однако пока военные отходы 
остаются вне такого контроля.  

Известно, что в Украине на одного человека приходится около 2,4 кубометра радиоактивных отходов, 
которые до сих пор остаются фактически в не контролированном виде. Что же касается активности данных 
отходов, то, по словам эксперта Национальной комиссии радиационной защиты Владимира Усатенко, это 
величина такая, что на каждого человека ее не "то что с лихвой хватит, а намного больше". 

 
*** 
Говорить о том, что прошла радиофобия, пока преждевременно, уверен директор Центра по научному 

развитию РНЦ "Курчатовский институт" Андрей Гагаринский. По его словам, "для этого должно смениться целое 
поколение". В то же время, говорит он, "ядерная энергетика доказала свою жизнеспособность, и этим объясняется 
рост интереса к ней во многих странах мира. Это если еще и не ренессанс, то, по крайней мере, ожидание 
ренессанса". 

 
*** 
Генеральная ассамблея ООН призывает мировое сообщество продолжать предоставление ресурсной 

поддержки Украине и другим, наиболее пострадавшим странам в смягчении и минимизации последствий 
Чернобыльской трагедии. Об этом говорится в резолюции “Укрепление международного сотрудничества и 
координация усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы”.  

Впервые в резолюции приветствуются усилия правительства нашего государства и международного 
донорского сообщества, направленные на выведение из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование 
объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему. Также резолюцией поддерживается продолжение общей 
работы в этом направлении.  

Резолюция “Укрепление международного сотрудничества и координация усилий в деле изучения, 
смягчения и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы” была инициирована Украиной, Российской 
Федерацией и Беларусью. Соавторами документа стало рекордное количество стран - почти 70 - из всех регионов 
мира, в том числе - государства Европейского Союза, Япония, Швейцария, другие влиятельные доноры. 
Резолюция была принята единогласно. 
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*** 
По официальным данным, под наблюдением в медицинских учреждениях системы здравоохранения 

Украины находится 2 млн. 608 тыс. 354 человека, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, из них 
529 тыс. 189 детей. Специалисты отмечают прогрессирующее ухудшение состояния их здоровья. По сравнению с 
теми, кого беда обошла стороной, у «чернобыльцев» возросла частота перехода острых форм болезней в 
рецидивирующие и хронические, увеличился срок их течения, прослеживается склонность многих болезней к 
осложнениям. По наблюдениям медиков, у взрослого пострадавшего населения уровень заболеваемости возрос 
более чем в четыре раза за счет заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, болезней крови и 
кроветворных органов. Среди ликвидаторов этот уровень превышает аналогичный показатель пострадавшего 
населения в полтора раза по болезням эндокринной, нервной системы и системы кровообращения, болезням 
органов пищеварения. У ликвидаторов также самая высокая заболеваемость злокачественными образованиями. 
Как показали исследования, заболеваемость этой группы пострадавших зависит от дозы облучения. 

 
*** 
Самые серьезные исследования были связаны с влиянием радиации на мозг. Украинские и российские 

ученые показали, что нельзя объяснить изменения в мозге, наблюдаемые у многих «чернобыльцев», просто 
стрессом. Сегодня половина новорожденных имеют замедленное развитие. Эта проблема гораздо серьезнее, чем 
проблема рака. Ведь ей подвержено слишком много людей. 

 
*** 
Совершенно бесспорными жертвами украинского «мирного атома» считаются 47 спасателей, получивших 

высокую дозу облучения, и девять детей, погибших от рака щитовидной железы. Жизни еще 4 тыс. человек 
находятся под угрозой. Большинство из них на момент аварии были детьми и употребляли радиоактивное молоко, 
либо входили в отряд спасателей, трудившихся над ликвидацией последствий ядерной катастрофы. Тем не менее 
из тех 4 тыс. человек, у которых рак щитовидной железы, вызванный повышенным облучением, таки был 
диагностирован, выжить удалось 3991 — беспрецедентно высокий уровень, который стал возможным благодаря 
более тщательной диагностике и внедрению более современных методов лечения.  

Гораздо больший урон здоровью пострадавших регионов нанес, как утверждают специалисты, 
«парализующий фатализм», обусловленный отсутствием стимулов к активной борьбе, соблазн полагаться на 
внешнюю помощь в решении внутренних проблем (как на уровне семей, так и на уровне государств), а также 
«готовность» заболеть. Расходование пяти процентов национального бюджета на предоставление всевозможных 
льгот жертвам чернобыльской аварии признано исключительно нецелесообразным. В отличие от выделения 
средств на укрепление саркофага, создание новых рабочих мест и совершенствование системы социальной работы.  

 
 
 
*** 
В народе зоной номер два называют территорию от Чернобыля до АЭС. Ее отличие от своей более 

известной сестры - 30-километровой зоны - в том, что тут категорически никому не разрешается жить. 
Большинство деревень захоронены в котлованах под двухметровым пластом земли. Остались лишь безмолвные 
таблички на трассе: вот начинается село Копачи, а через 500 метров знак уже перечеркнут - закопали бульдозеры 
Копачи.  

Когда подъезжаем к станции, гид Сергей показывает на "рыжий лес". Это уникальная природная аномалия, 
появившаяся в результате катастрофы. В первые месяцы после взрыва этот лес, сплошной сосняк, весь порыжел от 
выпавших на него радионуклидов.  

В 86-ом лес начали рубить "биороботы" (так в народе называли военных, вызванных из запаса). В 
суматохе порубленные деревья начали хоронить в землю. Как оказалось потом, это было намного хуже, чем если 
бы лес остался стоять. Похороненные "грязные" деревья оказались близко к подводным водам, и радиация могла 
попасть в питьевую воду. Поэтому в Чернобыльской зоне питьевая вода привозная или со скважин.  

 
*** 
Первые признаки облучения, если во рту появился горький металлический привкус. Следующие стадии - 

головная боль и тошнота.  
Естественный фон облучения в "здоровой" местности составляет порядка 15-19 мкР/час. Безопасной 

считается интенсивность излучения до 30 мкР/час, а на зараженной территории в качестве нормативного фона 
принято 50 мкР/час. В Припяти, по данным МинЧС, фон колеблется от 50 до 70 мкР/час. Непосредственно на 
атомной электростанции, в районе смотровой площадки, фон составлял 143 мкР/час. 
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